Totalurile concursului
“Ciuluc - apa care ne unește”
Concursul ”Ciuluc - apa care ne unește” a fost organizat în calitate de o activitate educațională,
dar și de informare și conștientizare, organizată de către Asociația Obștească ”EcoVisio” în
parteneriat cu Asociația COPE ”Dialog” (s. Chișcăreni) în cadrul proiectului „Asigurarea
continuității măsurilor de protecție și restabilire ecologică a râului Ciulucul Mic”, realizat
de Asociația Obștească ”EcoVisio” în cadrul Programului de Suport (granturi) destinate ONG‐
urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția
„Apele Moldovei”, ca parte a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și
sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
(SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).
Perioada de desfășurare: 28 aprilie - 31 mai 2020, ora 23:59
Participanți: elevi din clasele gimnaziale și liceale din bazinul râului Ciuluc.
Secțiuni:
- Film
- Carte digitală
- Desen
- Poster
Conținutul lucrărilor trebuia să fie legat de râul Ciuluc, dar și, în general, cu natura și resursele
de apă (fântâni, izvoare, lacuri). Lucrările puteau conține interviuri / istorii legate de râu și
ecosistem, să abordeze problemele și soluțiile lor.
Nereguli observate (nerespectarea condițiilor de către participanți):
-

Unii participanți n-au oferit organizatorilor toate informațiile necesare pentru desfășurarea
concursului (cum ar fi lipsa datelor de contact) - mai ales în cazul când lucrările au fost
depuse în grup de către profesori, nu de către participanți individual

-

Unii participanți n-au prezentat poze din procesul de creare a lucrărilor (la categoria
Desen)

-

Unii participanți au depus câte două lucrări (fie la același secțiune, fie la diferite).

-

Unii participanți au depus lucrări într-o tehnică diferită decât acelea specificate în
Regulament.

-

Unii participanți nu erau din bazinul râului Ciuluc (nerespectarea condiției geografice).
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Marea majoritatea lucrărilor au fost acceptate pentru a încuraja efortul depus de către participanți.
Însă, lucrările în altă tehnică și lucrările ”adiționale” (atunci când erau două la diferite secțiuni, și
una a fost trimisă mai târziu) n-au fost admise să fie evaluate de juriu, și au fost eligibile doar la
premiul ”Popularitate în social media”.
2 lucrări n-au fost acceptate la concurs:

● 1 desen care a participat la concurs similar (organizat tot de către EcoVisio) din anul 2018
● 1 video care a fost depus după termen-limită, și conținea element din videoul unui alt
participant
Ajustări:
A fost nevoie de câteva ajustări la Regulament pentru a menține echilibru și concurență între
lucrări, din cauza la:
- Numărul mic de lucrări la ambele vârste la secțiunile ”Carte digitală”, ”Film” și ”Poster”. Soluția:
unirea categoriilor de vârstă (să fie o singură secțiune).
- Numărul foarte inegal de lucrări la categorii de vârstă la secțiunea ”Desen” (73 gimnaziu și 5
liceu). Soluția: reorganizarea categoriilor, astfel încât să fie categoriile 10-13 ani și 14-18 ani.
- Premiul ”Creativitate”: în multe cazuri lucrări cu cel mare mare punctaj la ”creativitate și
originalitate” aveau punctaj mare după toate criteriile, ajungând pe locuri câștigătoare.
Totodată, la secțiunile Film, Carte Digitală și Poster au fost foarte puțini participanți, ceea ce
însemna concurență redusă, mai ales la capitolul originalității. Soluția: realocarea cadourilor
respective din aceste trei secțiuni, reducerea valorii lor (la 200 de lei) și alocarea mai multor
premii pentru creativitate la categoria Desen, la lucrări altele decât acelea care deja s-au plasat
după punctaj total pe locuri câștigătoare.
Numărul de lucrări primite:
- Film: 6
- Carte digitală: 7
- Poster: 12
- Desen: total 78
- 10-13 ani: 59 lucrări
- 14-18 ani: 19 lucrări
- Lucrări ”în afara concursului” (a doua lucrare, altă tehnică sau nu din bazinul râului): 33
Numărul de participanți: 109 (plus 20 din afara bazinului râului Ciuluc)
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Juriul:
Conform Regulamentului Concursului, evaluarea lucrărilor urma să fie efectuată de un juriu
compus din reprezentanți ai organizatorilor și a donatorilor și experți din domeniile ecologiei și
artei. Astfel, a fost formată următoarea comisie din 7 membri (cu o mică excepție, majoritatea
membrilor juriului au evaluat lucrări la toate secțiunile):
●

Anastasia Lepilova - designer grafic și pictor, cofondatoarea proiectului de ateliere de
artă @evoroom360

●

Andrei Isac - specialist în domeniul mediului, membru al Consiliului Director al Centrului
Național de Mediu

●

Andrei Ursachi - Senior Advisor la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (Proiectul SDCADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica
Moldova (Faza 01)”)

●

Ecaterina Țăruș - coordonatoare a absolvenților și manager de oficiu al Asociației
EcoVisio, fondatoare a inițiativei ecologice ”Torbesc”

●

Gabriela Isac - manager calitate, monitorizare și evaluare la Asociația EcoVisio,
coordonatoare proiectului „Asigurarea continuității măsurilor de protecție și restabilire
ecologică a râului Ciulucul Mic”

●

Victor Cobzac - pictor, sculptor, grafician, poet, fotograf; conferenţiar la Universitatea
Tehnică din Moldova

●

Viorica Ignatiuc - președintele Asociației COPE ”Dialog”, asistentă coordonatore al
proiectului „Asigurarea continuității măsurilor de protecție și restabilire ecologică a râului
Ciulucul Mic”

Criteriile folosite:
1) Încadrarea în tematica de concurs
2) Impactul vizual și comunicativ
3) Creativitate și originalitate
Pe fiecare criteriu se acorda o notă între 1 și 5 (minimă și maximă respectiv).
La premiul “Popularitate în social media” se lua în calcul:
-

la desene, postere și videouri numărul de likeuri acumulate timp de o săptămână la
materiale publicate pe pagina proiectului pe Facebook;
la cărțile digitale - numărul de vizualizări.

Prin urmare, s-au stabilit următorii câștigători:
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Rezultatele:
Secțiunea ”Film”:
Locul I:
●

Șonțu Tudor, clasa a 11-a, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

Locul II:
●

Solcanu Alexandru, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

●

Stanciuc Veronica, 16 ani, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

Locul III:
●

Răileanu Ștefan, 14 ani, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

●

Gabor Diana, 18 ani, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

●

Gabor Alexandru, clasa a 12-a, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

Premiul ”Popularitate”:
●

Solcanu Alexandru, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

Secțiunea ”Carte digitală”:
Locul I:
●

Crihan Iuliana, 11 ani, or. Sângerei

●

Golban Ana, 13 ani, or. Sângerei

Locul II:
●

Răileanu Andriana, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

●

Cumpătă Daniel, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

Locul III:
●

Răcilă Maria, 16 ani, s. Iezărenii Vechi (Sângerei)

●

Bețivu Mihaela, 17 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

●

Cioina Doina, 16 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)

Premiul ”Popularitate”:
●

Cumpătă Daniel, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei)
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Secțiunea ”Desen”:
-

categoria de vârstă 10-13 ani:
Locul I:
●

Cotos Mădălina, 11 ani, Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

Locul II:
●

Brașovschi Maxim, 13 ani, Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

●

Brumă Daria, 12 ani, or. Telenești

Locul III:
●

Solcanu Ana-Maria, 11 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae
Casso", profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

●

Șoltoian Vlada, 12 ani, s. Inești (Telenești) - Școala de Arte Plastice ”Nicolae
Moisei” din Telenești, profesoara Mardari Olga

●

Lelic Mădălina, 11 ani, Telenești - Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din
Telenești, profesoara Mardari Olga

●

Voloșenco Alexandra, 11 ani, or. Telenești - Școala de Arte Plastice ”Nicolae
Moisei” din Telenești, profesoara Mardari Olga

Premiul ”Creativitate și originalitate”:

-

●

Nichifor Vlada, 12 ani, or. Telenești - Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”
din Telenești, profesoara Mardari Olga

●

Arnăut Mădălina, 12 ani, or. Telenești - Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”
din Telenești, profesoara Mardari Olga

●

Mistreanu Evelina, 13 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul
de Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

●

Tabor Violeta, 12 ani, s. Mândrești (Telenești) - Școala de Arte Plastice ”Nicolae
Moisei” din Telenești, profesoara Mardari Olga

categoria de vârstă 14-18 ani:
Locul I:
●

Stroici Gabriela, 16 ani, s. Bănești (Telenești) - Școala de Arte Plastice ”Nicolae
Moisei” din Telenești, profesoara Caprian Svetlana
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●

Bologan Valeria, 16 ani, Sângerei - Școala de Arte ”Mihai Dolgan” din Sângerei,
profesoara Bojic Iana

Locul II:
●

Dodul Parascheva, 16 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul
de Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

●

Guzun Ioana, 14 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

Locul III:
●

Caprian Nicolae, 16 ani, or. Telenești - Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”
din Telenești, profesoara Mardari Olga

●

Cojocaru Maria, 15 ani, or. Sângerei - Școala de Arte ”Mihai Dolgan” din
Sângerei, profesoara Bojic Iana

●

Ostap Alexandra, 14 ani, s. Ciulucani (Telenești) - Școala de Arte Plastice
”Nicolae Moisei” din Telenești, profesoara Dînga Ecaterina

Premiul ”Creativitate și originalitate”:
●

Gadîrca Victor, 14 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

●

Fealcovschi Dumitrița, 18 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic
"Nicolae Casso", profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

●

Secrieru Cristina, 17 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

Premiul ”Popularitate”:
●

Galeas Sabina, 13 ani, or. Sângerei

Secțiunea ”Poster”:
Locul I:
●

Crăciun Anton, 10 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae Casso",
profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

Locul II:
●

Grăjdieru Dmitri, 11 ani, or. Sângerei - Cercul de Artă Plastică de la Centrul de
Creație și Agrement Sângerei, profesoara Crigan Galina

●

Mișac Gabriela, 13 ani, or. Sângerei
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Locul III:
●

Prescureanu Nicoleta, 16 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae
Casso", profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

●

Golban Gabriela, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae Casso",
profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

●

Bețivu Mirela, 15 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae Casso",
profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

Premiul ”Popularitate”:
●

Crăciun Anton, 10 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae Casso",
profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

Premiul ”Popularitate” pentru lucrări din afara concursului (efectuate în altă tehnică
decât aceea indicată în Regulament):
●

Izoreanu Mirela, 9 ani, s. Chișcăreni (Sângerei) - Liceul Teoretic "Nicolae Casso",
profesoara de arte plastice Șuiu Aurelia

●

Vrabie Cristina, 11 ani, or. Sângerei - Cercul “Natura și ecologia” la Centrul de Creație
și Agrement Sângerei, profesoara Roşca Marina

●

Crihan Nadejda, 13 ani, or. Sângerei - Cercul “Croșeta fermecată” la Centrul de Creație
și Agrement Sângerei, profesoara Secrieru Elena

Data: 17.07.2020

________________________________
Gabriela Isac
Coordonatoare de proiect „Asigurarea continuității măsurilor de protecție
și restabilire ecologică a râului Ciulucul Mic”
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